
 

 

Přihláška 

Letní dětský tábor Monínec 2021 

Termín: 11. – 17. července 2021 

Údaje o dítěti 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….………………. 

Rodič/zákonný zástupce 
Jméno: ………………………………, Příjmení: ……………………………………………. 

Telefon domů: …………………………….............. e-mail:…………………………………. 

Telefon do zaměstnání: ………………………………………………………………………. 

Zvláštní záznamy a informace 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Potvrzením rezervace dětského tábora je úhrada zálohy ve výši 2690,-  ihned na 

základě zaslání přihlášky   

            platebním příkazem/ VS-rodné číslo dítěte + zpráva pro příjemce jméno dítěte/ 

                   fakturou 

            hotově.  

Souhlasíme a zavazujeme se uhradit zbývající cenu tábora 2000,- Kč nejpozději do 

 15. 5. 2021 

            platebním příkazem/VS-rodné číslo dítěte + zpráva pro příjemce jméno dítěte/ 

                   fakturou 

            hotově.  

 

  

Dětský tábor Monínec 2021 organizuje Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. Sažinova 763, 

Milevsko 39901, email: centrummilisek@email.cz, www.centrummilisek.cz 

Bankovní spojení: KB 43-5737220297/0100 

 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bečková, tel.: 723449409, e-mail: lenka.beckova@centrum.cz 

                                

 

 

Datum:     _ _ . _ _ . 2021      …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

Vyplněné přihlášky prosím předejte osobně kontaktní osobě (organizaci), nebo elektronicky 

na emailovou adresu organizace. 

 



 

 

PŘIHLÁŠKA 

Tradiční letní dětský tábor Orlík MARINA 2021 

Termín: 22. – 28. srpna 2021 

 

Údaje o dítěti 

Jméno: ………………………………, příjmení: …………………………………………….. 

Adresa trvalého bydliště: ……………………………………………..………………………. 

Datum narození: ……………………………, rodné číslo: ………………….………………. 

Rodič/zákonný zástupce 
Jméno: ………………………………, Příjmení: ……………………………………………. 

Telefon domů: …………………………….............. e-mail:…………………………………. 

Telefon do zaměstnání: ………………………………………………………………………. 

Zvláštní záznamy a informace 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Potvrzením rezervace dětského tábora je úhrada zálohy ve výši 2290,-  ihned na 

základě zaslání přihlášky   

            platebním příkazem/ VS-rodné číslo dítěte + zpráva pro příjemce jméno dítěte/ 

                   fakturou 

            hotově.  

Souhlasíme a zavazujeme se uhradit zbývající cenu tábora 2000,- Kč nejpozději do

 15. 5. 2021 

            platebním příkazem/VS-rodné číslo dítěte + zpráva pro příjemce jméno dítěte/ 

                   fakturou 

            hotově.  

 

  

Dětský tábor Orlík MARINA 2017 organizuje Centrum mladé rodiny Milísek, z.s. Sažinova 

763, Milevsko 39901, email: centrummilisek@email.cz, www.centrummilisek.cz 

Bankovní spojení: KB 43-5737220297/0100 

 

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bečková, tel.: 723449409, e-mail: lenka.beckova@centrum.cz 

                                

 

 

Datum:     _ _ . _ _ . 2021       …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

 

Vyplněné přihlášky prosím předejte osobně kontaktní osobě (organizaci), nebo elektronicky 

na emailovou adresu organizace. 

 

 

 



 

 

 

Organizační informace pro rodiče – POBYTOVÉ dětské tábory: 
 

- Nástup na všechny letní dětské tábory – neděle od 15:00 – 16:00 

- První jídlo je večeře – 17:30 

- Vyzvednutí dětí – sobota od 10:00 – 11:00  

- Poslední jídlo je sobotní snídaně  

 

 

Odhlášení z dětského tábora - stornopoplatky: 

 
- Při odhlášení z dětského tábora do 30dnů před zahájením vracíme 50% z ceny tábora  

- Při odhlášení z dětského tábora kratší dobu než 30dnů vracíme pouze 30% z ceny 

- Při nenastoupení na dětský tábor peníze nevracíme 

- V případě sehnání náhradníka Vámi, peníze vrátíme 100% z ceny 

 

                        
Seznam doporučené výbavy dítěte: 
 

Co s sebou? (věci vložte do kufru – lepší skladnost než v batohu) 

 

Oblečení uzpůsobte podle počasí. 

 
➢ Dobrou náladu! 

➢ holinky 

➢ pevnou obuv i sandále 

➢ přezůvky 

➢ repelent podepsaný odevzdá vedoucí 

➢ pláštěnku, nebo nepromokavou bundu 

s kapucí  

➢ ponožky,  

➢ spodní prádlo,  

➢ svetr, mikina 

➢ šusťákové kalhoty 

➢ tepláky  

➢ šortky, tříčtvrteční kalhoty 

➢ trička 

➢ kšiltovku 

➢ pro neplavce křidélka… 

➢ plavky 

➢ osušku + ručník 

➢ macíčka/polštářek☺/ 

➢ pyžamo 

➢ ostatní ošacení dle individuální 

potřeby,  

➢ malý batoh 

➢ láhev na pití  

➢ baterka 

➢ hygienické potřeby (papír.kapesníky)   

➢ kapesné cca: 250,-Kč 

➢ sešit a tužku,  

➢ karty, spol.hru… 

 

 

Mobilní telefony, jiná elektronická zařízení (tablety, hry…) doporučujeme dětem nedávat, 

ale nezakazujeme (za elektronická zařízení neručíme) 

 

 

 

 



 

 

 
 LDT MONÍNEC 

 

Bezinfekčnost 
 

 

Prohlašuji, že výše posuzované dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na 

„Letní dětský tábor Monínec“, do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy, není mu ani nařízeno karanténní opatření. Dítě 

nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota + vši). 

Dítě je řádně očkováno podle očkovacího plánu, vycházející ze zákona o ochraně 

veřejného zdraví.   

 

 

 

 

Datum:     _ _ . _ _ . 2021     …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

 

Potvrďte a odevzdejte v den nástupu dítěte na dětský tábor společně s kopií kartičky 

pojišťovny. 

 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

LDT ORLÍK MARINA 

 

Bezinfekčnost 
 

 

Prohlašuji, že výše posuzované dítě nepřišlo v posledních 14 dnech před odjezdem na 

„Letní dětský tábor Orlík Marina“, do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy, není mu ani nařízeno karanténní opatření. Dítě 

nejeví žádné známky akutního onemocnění (průjem, teplota + vši). 

Dítě je řádně očkováno podle očkovacího plánu, vycházející ze zákona o ochraně 

veřejného zdraví.   

 

 

 

 

Datum:     _ _ . _ _ . 2021     …………………………… 

podpis zákonného zástupce 

 

Potvrďte a odevzdejte v den nástupu dítěte na dětský tábor společně s kopií kartičky 

pojišťovny. 

 

 


